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Workshop på Privata Rum 
 

Vi har utvecklat våra populära matlagningsaktiviteter  vidare 
och erbjuder nu en workshop där du / ni kan boka individuella platser för en gastronimisk dag 
tillsammans med oss i vårt kök. 
 

Tema – Mat & Vin i kombination 
Denna dag lägger vi fokus på att lära oss grunderna vad gäller mat och vin i kombination. Detta 
gör vi genom att både prova och analysera samt laga mat tillsammans under eftermiddagen. Vi 
lägger stort fokus på våra grundsmaker och vad som händer i mötet med dessa och drycken.  
Tillsammans kommer vi skapa 4 rätter, till detta erbjuds ni en vinmeny bestående av 4 av 
dagens provade viner. Där ni får chansen att uppleva dom tillsammans med hela rätter. 
 

Dag 
Lördag den 17 Mars 2018 
 

Program 
14:00 Samling med lunch 
14:30 Introduktion 
15:00 Provning och matlagning 
18:00 Vi njuter av den meny vi lagat tillsammans med utvalt vinpaket i kombination 
21:00 Kvällen avslutas 
 

Kostnad 
Workshop  1995:- 
 
Inkluderar: 
- Lunch och utvald dryck 
- Dryckesprovning varvat med matlagning 
- 4 rättersmeny + Vinmeny 
- Thörnströms Kök förkläde 
- Receptur och kurslitteratur 
- Handledning av kock och sommelier 

  
Vi erbjuder även övrig dryck från vårt sortiment efter önskemål. 
 

Bokningsvillkor 
Bokningen är giltig efter bekräftelse senast 14 dagar innan bokat datum. För att bokningen skall bli giltig 
behöver vi dina kontokortsuppgifter. 
*Avbokning skalll ske skriftligt: 
Senare 14 dagar innan bokat arrangemang utgår en 50% ersättning av bokningsvärdet* 
Senare än 7 dagar innan bokat arrangemang utgår full ersättning av bokningsvärdet* 
 
*Bokningsvärde = 1995:- 
Vi reserverar oss för lägsta minimum antal 8 personer. Vi kontaktar er senast 14 dagar innan 
arrangemang om deltagarantalet är färre. 
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